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 عێراق-فەرماهبەراین كەریت گض یت ەل هەرێمی كوردس تان بۆ ڕێامنیی ڕەفتاری پیضەیی

 

 ی هەمواركراو 3122 ی ساڵی 4مارە ایسای دەس تەی دەس پاكی هەرێمی كوردس تان  ژ  پاڵپضت بەماددەاكین )پێٌجەم/ حەوتەم( و )دەیەم/ پێٌجەم( ەل

 -: ،  ئەم ڕێامنییەی خوارەوەمان دەركرد

 

 ٦١١٦( ی ساڵی ١ڕێامنیی ژمارە )

 ێمی كوردس تان _ عێراقبۆ فەرماهبەراین كەریت گض یت ەلهەرڕێامنیی ڕەفتاری پیضەیی 

 بەیش  یەكەم

 و ئاماجنەاكن پێٌاسە

 

 -كردین ئەم ڕێامنییە ئەو ماانایهەیە كە بەرامبەرایهە :  بە جێ  و دەس تەواژاهەی خوارەوە بۆ جێ مەبەست ەلم وصە ( :١ماددەی )

 ێمی كوردس تان _ عێراق .هەرێم : هەر یەكەم :

گض یت : ئەرك خستٌە ئەس تۆیەكی هیضتامیین و خزمەتێكی كۆمەاڵیەتیە ئاماجنی بەرژەوەهدی گضتیی و خزمەت كردین اتكەاكین   یتفەرماهبەرایە دووەم :

 حومكی ایسا اكرپێكراوەاكن .ی  انو هەرێمە بەپێێ

بەجێاكری این   فەرماهبەری گض یت : هەركەس ێك  ئەركێكی  پێێ س پێردرابێت ەل پێگەیەكی فەرماهبەری  این  پۆستێكی ایسااكری این جێ یەم :  سێ

 بوو، هەمیضەیی   ردناین هەڵژبابوو  مەزراهدنبەدا ، جا چ عێراق_اكرگێڕی این دادوەری  ەل دامەزراوە گضتیەاكین هەرێمی  كوردس تان

ەرێم ەل پەلی وەزیر بەرەو اتیبەت ئەو كەساهە دەگرێتەوە كە ەل پۆس تە اباڵاكهدان ەل ه بە ەاین ێب بەرامبەر  و بووبەرامبەر بەكرێ  ، این اكیت

 . صارەواهیەاكناكردەكەن ەلهەرسێ دەسەاڵتەكە وە دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆ جێ اكن و  كە اهەیوە هەموو ئەو  سەرەوە

هەركەس ێك كە ەل مٌداڵیەوە ، وە خێزاین فەرماهبەری گض یت : ئەواهەش خێزان و خزم و زاوااكین دەگرێتەوە ەل پەلاكین یەك و دوو و سێ  : چوارەم

 .ەل خۆی گرتێب بە پێێی بڕایری دادگا بەخێوی كردبێت این 

كی تۆمكە این تیەەی، وەكو هاوڕێ  گضتیەوە فەرماهبەریەهێز دەایهبەس تێتەوە بە : ئەواهەن كە پەیوەهدیەكی ب كەساین پەیوەهدی بەهێز : پێٌجەم

و رێكخراواهەی  وە ئەو كۆمپاهیا ی س پێردراێب بژێوی ئەدا این پێێ هاوپیضەیەكی داكوتراو این خۆصەویس یت این پێكەوە هیض تەجێ بوون این

 . این پضكیان تێدایە این بەرێوەی دەبەن ناین بەصدار  كە هەایهە

مەبەس یت  یت بەفەرماهبەرێو پایەی  پەل وخراپ بەاكرهێياین دەسەاڵت ببێتە هۆی كە  هەموو اكرێک این رێگریکردن ەل اكرێکگەهدەڵی :  : صەصەم 

 . تر  بۆ خودی فەرماهبەری گض یت این بۆ كەس ێكی مەعيەویبەدهیێياین بەرژەوەهدی  اتیبەت ماددی بێت این 

،  ، كە فەرماهبەری گض یت پەیوەهدی پێوە هەبێت بڕایر این جێ بە جێ كردین اكر ەل بەرژەوەهدی كەس ێك این الیەهێك : دەرکردین ىگرییەالی : حەوتەم

 .  بەێب ئەوەی صایس تەی ێب یس این خێزان این خێڵ  این انوچەس یا پارتێکی وەك

 . ص ێوەیەكی انڕەوابە هاوسۆزی)حماابە( : پێضخستین كەس ێك این الیەهێك بەسەر ئەواین دیكەدا  ەلاكیت پێضكەصكردین خزمەت  : هەص تەم
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دەسهێياین ژەوەهدی اتكێك این كۆمەڵیك بۆ بەچێوەی كەریت گضتیدا ەل بەر ەل چوار  باكت این اكریگەری دروست: دەستێوەردان  هێوەهدگریی : هۆیەم

 . بەص ێوەیەكی انڕەوا این خێرا پێضكەصكردن د این خزمەتوو س

کە فەرماهبەری گض یت دەری این برایرێک این فەرماهێک این ڕێاكرێک  خۆی ەل هەڵكەوتین ابرێكدا دەبیًێتەوە:  ییەاكندهاودژبووین بەرژەوەه : دەیەم

 یگەریر كە اك بەرژەوەهدی گض یت ەلگەلخۆی اتیبەیت هاودژبووین بەرژەوەهدی هۆی دەبێتە كە  دەاكت این بەصدار دەبێت ەل دەرکردین

 ەلسەر ص ێوازی ئەجنامداین ئەرکەاكین و بەرپرس یاریەتیەاكین دەبێت .ایردان و بڕەل  الیەینەلسەر تواان و بێ

  -: ئاماجن ەلم ڕێامنییە بریتیە ەل : (٦ماددەی )

 . ەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یتمااكین ڕەوص یت پیضەیی و بەها بيەڕداری بە كەریت گض یت ەل ڕێگای داانین بيەپتەوكردین دڵيیایی و ابوەڕ  یەكەم :

 بوون ەلدڵيیاو فەرماهبەرایەیت گض یت بۆ  دۆزیيەوە و گەصەپێداین پێوەری ڕفتارەاكن و ڕۆص يبریی دامەزراوەیی بۆ فەرماهبەری گض یت دووەم :

 ەمفەهد ەل فەرماهبەرایەتیە گضتیەاكن.بەجێهێياین ڕاست و صەڕ

 وون اكهیدا و پاڵپض یت كردن و پابەهدبگەصەپێداین هەس تكردن بە بەرپرس یارێیت ەل ئەركە و ەهااكین پیضەیی فەرماهبەری گض یتپتەوكردین ب : یەم سێ

 . پێیاهەوە

و  گض یت فەرماهبەری بەرپرسەاكین خزمەتگوزاری وە وەرگراینەوصتیەاكن ەلاكیت مامەڵەكردن ەلگەڵ دەست گرتن بە بەرزترین پێوەرە ڕ : چوارەم

 . ەاكنیی ضكەصكردین ابصرتین خزمەتگوزار پێ اتكو گەیضنت بە  ەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت ،ی پێوەرە بيەڕ هاوپیضەاكین بە پێێ

 

 دووەم بەیش

 بەها بيەڕەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت

 -: فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەم بەها بيەڕەتیاهەی خوارەوە ەل اكیت بەجێهێياین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت : (٣ماددەی )

 . و بڕایر و فەرماانهەی  كە ەل ئەس تۆیدایە اكر  ئەوڕەواییو  دەس تگرتن بە سەروەری ایسا میاهەی : ەل ێزگرتین ایساڕ : یەكەم

 

 ، وە خۆ الدان ەل هەموو صتێك كەببێتە هۆی ەلكەداركردین ێب ڕێامنییەاكن و وەڕاست ڕەوی پابەهدبوون بە ایسا و پەیڕ ەل میاهەی:  دەس پاكی : دووەم

اتیبەیت بە مەبەس یت بە دهیێياین بەرژەوەهدی  پەل و پایەی وە هەقۆزتيەوەی دەسەاڵت این پیضەكەی این، الیەین  و اببەتیاهەی اكركردین 

 . بە انڕەوایی تراین بۆ كەس ێكی   خۆی

 

 ە ئاصکراکردینوین ەلانو پەیكەری فەرماهبەرایەیت و پەیوەهدی ەلگەڵ سوودمەهدەاكن ەل خزمەتگوزارییەاكن ووڕ  ەل میاهەی:  صەفافیەت : یەم  سێ

 .  بۆ بیًیینبەردەست  بێت اتوەکو  و ڕێاكرەاكن و ئاماجنەاكن و دەرئەجنامەاكن بڕایرەاكن

 

بەێب گوێدان بە ڕەگەزی پابەهد بوون بە ئەجنام گەایهدین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیت بەڕێگایەكی دادپەروەر و یەكسان  میاهەیەل :  یەكساین : چوارەم

 . این ئایًیان این ڕێبازاین این زماهیان این الیەىگریی بریكردهەوەاین این س یایس این انوچەییەاین ەلگەل دەکرێت ئەواهەی مامەڵ

 

 . ئەو بەرپرس یاهە  پیضەیی یەكسان و هاهدەر بۆ ئەو فەماهبەراهەی كەەل میاهەی پابەهدبوون بە فەراهەم كردین هەیل : دادپەروەری : پێٌجەم
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كردن و پێضخسنت و خێرا ئەوپەڕی تواان ەلپێٌاو ابصرت بەاكرهێياین گەایهدین  ئەركەاكین بەهەموو دڵسۆزیەك وە  جێ بە ەل میاهەی:  دڵسۆزی : صەصەم

 . پێضكەصكردین  خزمەتگوزاریەاكنبوون ەل 

 

، گرێًیت بەهەدەر هەداین داهاتە گضتیەاكن ، وە  هەوڵدان بۆ ابصرتكردین بەاكرهێياین تواان دارایی و ماددی و مرۆیەاكنەل میاهەی :  اكرایی : حەوتەم

 .  ێك كە ببێتە هۆی ڕاس تكردهەوە  و پێضخستین ص ێوازی  اكركردنرئەجنامداین هەراك

 

بۆ  ۆمێيتەاكن و وردبیًیەكی چڕیوەقائیع و دۆك بًیادانین بڕایر و فەرمان و ڕاس پاردەاكن ەلسەر ص یكردهەوەی ورد بۆ  ەل میاهەی:  اببەتیاهە : هەص تەم

 . بەڵگەاكن

 

 ًیتێ هۆی گر دەبێتە اصاكوی كەڕ  وین وڕو بەدەس تگرتن  اس تگۆیی وڕ بەرزكردهەوەی بەهااكین ەل میاهەی  اس تگۆیی و ئەماهەت پارێزی :ڕ  هۆیەم :

 .دەاكت  ەلگەڵ ەیو ئەواهەی كە مامەڵ پیضەاكینهاو ەبەرپرس یاهە وئەو بًیاتياین مامتهەی بەرز ەلالی ئەو فەرماهبەراهەی  كە 

 

ری پەیوەهداین هیە بە ئەركەاكین اك روپێك بەو هۆاكراهەی كەكردن بۆ هیچ كەس ێك  این الیەهێك این گالیيگریی هەەل میاهەی :  الیەینبێ دەیەم :

 .جیاوازی هەكردن ەلهێوان داوااكری خزمەتگوزاریەاكن ە وداواكراو ، فەرماهبەرایەیت این خزمەتگوزاری  

 

ئەوپەری تواانوە و  ردراوە بەپێس   ێیو ئەجنامداین ئەركەاكن كە پێ  اكتەاكین اكركردن ێزگرتینڕ ەل میاهەی ( :الاهضباطپابەهدبوون ) ایىزەیەم :

 . اكریێلەفتارێكی پێض  ڕخۆدورخستٌەوە ەلهەر 

 

هەی کە دەریدەاكت و ئەو اكرە ماددی و ایساییاهەی کە پێێی ایر  و فەرماانجنامی ئەو بڕئەدەر  ەلئەس تۆ گرتین ەل میاهەیمێپرسیٌەوە :  دواىزەیەم :

  فەرماهبەرایەتیەکەی .بەجێهیياین ئەركەاكین  اكیت ەل هەدلەس ێت 

 

 . ەکەیصارەزایی فەرماهبەرایەتی بۆ ابصرتكردین زاهیاری و ەل قۆزتيەوەی هەموو هەمو بەردەس تەاكنص یت ڕ ەل میاهەی :  زی(المت)اناییب  س یاىزەیەم :

 یەاكین ەلچوارچێوەی فەرماهبەرایەیتەت ویئەرك و مێپررسا تەواو ەلهێوان ژایین اتیبەیت فەرماهبەر و کردهەوەیجیا ەل میاهەیژایین اتیبەیت :  چواردەیەم :

 .گض یت 

 بۆپض یت ڵ و پا ەتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یتوین بەها بيەڕو بێتە هۆی بەهێزتر بکە ب ەفتاردەاكت فەرماهبەری گض یت بەص ێوەیەك ڕ یەكەم :: ( ٤) دەدما

  . پیضەیی كەریت گض یت اتویی ومێهاس تگۆیی و بە دەستپاكی و ڕ بوون مامتهە 

بەێب هیچ  بە دەاكت و جێ بەجێ دادپەروەراهەهەموان بەرامبەر بەایسا بەص ێوەیەكی بەردەوام و  فەرماهبەری گض یت بيەمای یەكساین دووەم :

 . بەهەر هۆاكرێكو  ەلهەر جۆرێک جیاوازیەك ەلهێوان اتكەاكن

 

هیەتێكی پاك  بە یبەدهیێياین ئاماجنەاكین فەرماىگەكە بە مەبەس یتئەركەاكین فەرماهبەرایەیت  ی گض یت هەڵسێ بەفەرماهبەرپێویس تە ەلسەر   : (٥)ە دماد

ی  این مەبەس یت گەهدەڵ خۆالدان ەل وەئەركەاكین  ت وێامنییە ەلس يوری دەسەاڵی حومكەاكین ئەم ڕ و بێالیەن بەپێێ پاكی  و اببەیتودەس   ەتئەماه و

وەهدگریی این زاین گەایهدن بە بەرژەوەهدی گض یت بۆ بەدهیێياین ىگریی این هێەخراپ این بێباكی این سەرپێچی ایسا این هاوسۆزی این الی

 . تربەرژەوەهدی اتیبەت بۆ خودی خۆی این كەس ێكی 
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 بەیش سێ یەم

 گەایهدین ئەركەاكین ەوص تە گضتیەاكین فەرماهبەری گض یت بۆ بەجێڕ

 

واڵتەكەی وە وابەس تە دەبێت بە دەس توور و ایسااكهیەوە وە پارێزگاری  بۆکە بە دڵسۆزی مبێيێتەوە   ێبدەفەرماهبەری گض یت پابەهد  : (٦)ە دماد

  . وردو دەاكت  ەلسەر جێ بەجێ كردین بيەما ایساییەاكن بە هەموو پەلاكین بە ص ێوەیەكی 

ێب الیەن  ورد و اببەیت وو   بەص ێوەیەكی ،جێ بەجێ كردین ئەركەاكین  فەرماهبەرایەیت ەلالیەن  خودی فەرماهبەری گضتیەوە دەبێت  : یەكەم :( ٧)ە دماد

 وە هێياین بەرژەوەهدییە گض تییەاكن بەدەست هاتویی اتكەكەیس ، بە ئاماجنیمیێ  ەیت ویبەپێێی پرەوسیپێی بەرپرس یار ، هیەتێكی ابش  بەمامتهە و

ایسا این   ی پێێ بە دراو هەبێت بە ص ێوەیەكی ڕاصاكوێپێڕئەگەر ئەو كەسە  جێ بەجێ كردین اكرەاكینبۆ انكرێ كەس ێكی تر راس پێرێت 

 .  وان هەكراودایی هەیە این ەل حاەلیت ابری چاوەڕ ەوەی كە دەسەاڵیت ایسائ ڕاصاكو ەل الیەن ێکیڕێپێداهێكی هورساو

 پێێ یبە اكتێكی گوجناو و دایریكراو  ەل چوارچێوەیو خێرا این  کت و پڕجێ بەجێ كردین ئەركی فەرماهبەرایەیت و تەواو كردین بە ص ێوەیەكی  دووەم : 

 . ابصرتین چاالیک

 دەوامی فەرمی وە دەێب هەموو اكتەاكین ری كراو ەلسەرەاتی دەوامی فەرمیین فەرماهبەری گض یت ەل صوێین اكرەكەی ەلاكیت دایوئامادەبو  : (٨)ە دماد

بەجێگەایهدین  ریگەری و اكرایی ەلجەختكردهەوە ەلسەر اك وە  فەرماهبەرایەیت بەص ێوەیەكی ابش و مێهاتووتەرخان باكت بۆ ئەجنام داین ئەركەاكین

 . ئەركەاكن بەص ێوەی اتك و گروپ

 وە ڕێگای فێربون و ڕاهێياین بەردەوام پێضربدین بەهرە و زاهیارییەاكین و توااناكین ەل بەرەوبە ێ پێویس تە فەرماهبەری گض یت هەڵس : (٩)مادە 

 بەهرە و گرتین گواستٌەوە و بەصداری پێكردین زاهیاری وزاهیارییەاكهیان وە ەل ئەس تۆو  ایرمەیت بۆ كەساین تر بۆ پەرەپێداین بەهرە پێضكەش كردین

 . و صارەزاییەاكن تواان

وەرگرتین   بە ن خۆی این فەرماهبەرێكی سەربەخۆیكراو ەل الیە وفەرماهبەری گض یت پابەهد دەێب بە دەركردین پسوەلی واژو یەكەم : :( ١١)مادە 

پەیوەهدی  و  ابىگەواز و هێردراو و دەێب هەموو وە ك پێضكەش دەكرێ ەلاكیت وەرگرتنالیەن هەر كەس ێەل داوایەكی هورساو این ساكاڵ  كە

ەل پێضكەش كردین زاهیاری  ەوەبکەوێتدوربە پێێی تواان وە  و خێرا وردو و  وەاڵمی تەواو بە ین و انمەی ئاسایی وەالم بداتەوەئەمكرتۆ یانمە

 . وون و انتەواوانڕ 

 وە کردن پێیەوەێگای پەیوەهدیی کە وەریگرتوە وە ڕفەرماىگەئەو هورساو این ساكاڵ ئەماهە ەلخۆ دەگرێت انوی  پسووەلی وەرگرتین داوااكری : دووەم

 . ساكاڵكە ی ایداوااكرەتەاكین خەسڵو  ژووی وەرگرتنمێو  انوهیضاین فەرماهبەرایەیت انوی فەرماهبەری وەرگر وە

 

 یەكەی بەص ێوەیەكی خێراڕاكاڵیە كە دەچێتە چوارچێوەی پس پۆ ئەو داوااكری و س وەاڵم داهەوەی بە باكتت دەس  فەرماهبەری گض یت دەێب : یەم  سێ

 . دەگرێت  ساوێك  بەرپرس یارییەتەكە ەلئەس تۆهیچ پا  ەلاكیت دواكەوتن بەێب اكتێكی دایریكراو وەبە و 

وە كەساین پەیوەهدار  بڕایرەاكین وون دەاكتەوە كە پض یت پێبەس تووە ەلڕ ئەو بيەما ایسایی و واقعیاهە  ێکهوس یً  فەرماهبەری اتیبەمتەهد بە : چوارەم

 ەل این ابگەیەهێت ەلو ماوەی ەل ایسا دەیق ەلسەر هاتووەوە كۆپێی بكەن این پێیان ڕ  ضی بکەناكرەاكهی هۆ تەماصای وە بكەن سەیریدەتواىن 

 چۆهیەیت گرتيەبەری ڕێگااكین اتهەی اكرگێڕی این دادوەری . كردهەوەیڕووى ەلگەڵ،  ماوەیەكی گوجناو



 

5 
 

پێداین وە  الیەن هەركەس ێك این الیەهێك پێضكەش دەكرێت ەلسەر بڕایرەاكین ەل و داخوازیەك وەردەگرێت كە فەرماهبەری گض یت هەراتهە : پێٌجەم

بە ایسا  این بە کە دایریکراوە این ەلو ماوەی  ییاكتەوە بەخێرادەڕێكەوتەكەی وە یەالكیی دایریکردین  ەلگەڵپسوەلیەك ەلسەر وەرگرتین 

 . ەلماوەیەكی گوجناو ئەگەر ان پەیڕەو  این  ڕێامنیی

 

 ئەركیچوارچێوەی  ەلایسا  ەمیاهێک بدات پێچەواهە بێت ەلگەڵاین پ فەرماهبەری گض یت پابەهدە بەوەی انێب هیچ بەڵێًێک :( ١١)ماددە 

 . كۆتە  فەرمیەاكن ەلبەر هەرهۆیەك بێت تۆمارهەاكت ەل  ڕوونهیچ زاهیاریەكی انتەواو این ان وە ەکەیەرایەتفەرماهب

 

وردبیین و پضكٌنی كە الیەهە دادوەری این چاودێرییە اتیبەمتەهدەاكن و چاودێری و  فەرماهبەری گض یت ئاساىاكری دەاكت بۆ اكرەاكین :( ١٦) ماددە

الیەن  اكیت داواكردین ەل پێضكەش دەاكت ەلیت ەکە ەل الیك و زاهیارییەك هەر پەڕاوێك و تۆماركراوە انوەوەی فەرماىگەكەی وە ەلدەسنت پێێی هەڵ

دوور دەكەوێتەوە ەل هەرصتێك كە تەگەرە  وە دواكەوتن  اكن دەداتەوە بەێبپرس یارە و ڕوىكردهەوە وە وەاڵمی مێكۆڵەر این فەرماهبەری چاودێری

 . هەڵەو وون و انتەواو پێداین زاهیاری انڕ  اكرەاكهیان ەل پێش دەخاتە

 . دەبێت بەهەموو پێویستیەاكین تەهدروس یت و سەالمەیت ەلص ێوێین اكری فەرماهبەرایەیت فەرماهبەری گض یت پابەهد :( ١٣) ماددە

 

 چوارەمبەیش 

 ڕەوص تەاكین پەیوەهدی هێوان فەرماهبەراین كەریت گض یت

 

ئەو بەرپرس یاهە بەم بەها کە اهەی فەرماهبەر  ەوو ئ بەرپرس و هاواكر ەلگەڵیەاكین ی پەیوەهد پابەهد دەبێت ەل فەرماهبەری گض یت :( ١٤)ەدماد

 -: ەوصتیاهەی خوارەوەڕ

گۆی زارەكی و پاراستین و بێالیەانهە ەلاكیت گفتو و اببەتیاهە داانییوكەوت كردن ەلگەڵیان بەهەڵس وەاكر  بەرپرس و هاواكرەاكین ەل ڕێزگرتین ەل : یەكەم

 ژیيگەی اكری فەرماهبەرایەیت تەهدروست.

،  بوو ئەگەر سەرپێچی ایسایی تێدا وە ی و جێ بەجێ كردهیانڕێزبەهدی اكرگێەرماهەاكین بەرپرساین بە گوێرەی ڕو ف گوێڕایەڵ بوون بۆ بڕایر : دووەم 

بە  پابەهد انبێت بە جێ بەجێ كردین  تەهنا ئەگەر وە وەو سەرپێچیەی كە فەرماین پێكرابەرپرسەی ئاگادار باكتەوە ەل پێویس تە بەهووسنی ئەو

ن دادەىرێت وە  ایسا زسای ەلسەر اتوا بە باكتەوە كەجێ كردین ئەو فەرمان و بڕایراهە ڕەت پێویس تە جێ بە  هووسنی جەخیت ەلسەر كردەوە وە

 . داانوە

پێضكەش  وە هاواكری كردن و ایرمەیت داهیان وە ئەو بەرپرس یاهەکە اهەی فەرماهبەر  و  ئەو هەماهەىگی كردن ەلگەڵ بەرپرس و هاوپیضە : سێ یەم

وە بەرەو پێش بردین  و كێضەاكن بەربەستدۆزیيەوەی چارەسەر بۆ   صارەزایی و زاهیاریەاكین بۆ بە یانكرده پێكردین ئامۆژگاری و بەصداری 

 . اكرەاكهیان هەڵە دابردن این بەربەست دروست كردن بۆدووركەوتيەوە ەل بە وە ص ێوازەاكین اكر

و بەربەست دروست كردن و  یت دروس تکردین ژیيگەیەكی فەرماهبەرایەیت دوور ەل جیااكریهەموو ئەو ص تاهەی گەرەه بوون بە پابەهد : چوارەم

 .دەکەن  و تژیی و بەاكرهێياین ووصەی هەص یاو این ێب صەرماهە و گێچەڵ و توهد تەىگەژە
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دووركەوتيەوە  ئەو بەرپرس یاهە وەکە اهەی فەرماهبەر  و  ئەو و دەس پاكی بەرپرسان و هاوپیضە تواان كردن ەل گومان دروست دووركەوتيەوە ەل : پێٌجەم

 . اس یت و دروستیاندڵيیایە ەل ڕ  ، تەهنا ئەواكتە هەێب كە ان ەلكەدار باكتیو پیضەی  انوابىگی كەیس هەر صتێك كە ەل

 

خراپ بەاكرهێياین ئەو  دووركەوتيەوە ەل وە ئەو بەرپرس یاهەکە اهەی فەرماهبەر ئەو و هاوپیضە  ڕێزگرتین اتیبەمتەهدیەاكین بەرپرسان و : صەصەم 

  . گەایهدن پێیان زاینكەوێتە الیەوە بەمەبەس یت خێزاین كە دە و زاهیارایهەی اتیبەتە بە ژایین كەیس

 

 بەخۆ بەص ێوەیەكی تەواو ەلهەوڵی بەدەست هێياین هەر مامەڵەیەكی جیااكری این ڕەزامەهدكردین بەرپرسەكەی بەدوور ڕاگرتن خۆ : تەمحەو  

 . گریی و الیەىگرییص ێوازی پیاهەڵدان و فێڵ و هێوەهدىزیكردهەوە بە

 

 -: ی پابەهد دەبێت بە ماهەی خوارەوەبەرپریس اكرگێڕ : (١٥)ماددە

 . ەفتارایهەی دەقیان ەلسەر هاتووە ەلم ڕێامنییەڕاتیبەت ەل ڕیزگرتن و جێ بەجێ كردین ئەو بەها  بەبێت منووهە بێت و چاوی مێبكرێت دە : یەكەم

 . و تواان كەس یەاكهیان ضربدین بەهرەپێ  وبەرەئەو بەرپرس یاهە ەل  کە  داین ئەو فەرماهبەراهەیایرمەیت : دووەم

 

این  این  و دادپەروەری بەێب پێش خسنتیەكس بە كردن ەلگەڵیان هەڵسوكەوت  و ئەو بەرپرس یاهەکە ەی اهفەرماهبەر  مایف ئەو ێزگرتن ەلڕ : سێ یەم 

ەلهێواهیاهدا مایف وەرگرتین مۆڵەت بەپێێ ی ص ێوەی تەواو  جەخت كردهەوە ەلسەر بەدەست هێياین صایس تە فەرماهبەریەاكهیان بە وە اكریجیا

 . ایسا

 

 . ایسای ەلسەرە دەیق  بيەما هەڵسەىگاهدانهەی كە گوێرەی ئەو بەص ێوەی اببەتیاهە بە ئەو بەرپرس یاهەکە ی اهەفەرماهبەر  ئەوهەڵسەىگاهدین  : چوارەم 

 .ین دەاكت ەاكفەرماهبەرئاراس تەی  ئەس تۆگرتین بەرپرس یاریەیت بەص ێوەی كەیس ەلو فەرمان و بڕایراهەی ەل : پێٌجەم

 

بڕایر  ەلدرا بە هووسنی  جەخت كردهەوەی ەل فەرمان و بڕایرەاكن بە هووسنی هەراكتێك ئاگاداركردهەوەیەكی پێگەیضت این اتهە بەهدبوون بەپا : صەصەم

 .فەرماهبەرەاكین  الیەن یەکێک ەل و فەرماهەاكین ەل

 

 ەل دورکەوتيەوەئاگاداری دادپەروەری بێت ەلاكیت مێپرسیٌەوە ەلگەڵیان وە  ، وە ڕابریواتیبەت ئازادی  بە فەرماهبەراینێزگرتین ئازادییەاكین ڕ حەوتەم :

 . پایە و  ەل بەاكرهێياین دەسەاڵت و پەلییزایدەڕۆ

 

الیەهە دادوەری  بەرامبەر خۆی این ەل بەرامبەرەل ەل اتهە مێدان ەلسەر فەرمان و بڕایرەاكین بەرپریس اكرگێڕی  فەرماهبەراینێزگرتین مایف ڕ : هەص تەم

 .ن ەلبەر ئەم هۆاكرە تۆڵەسەهدهەوە دژایاكرێکی ە دورکەوتيەوە ەل هەر ڕێ، و این اكرگێڕی اتیبەمتەهد

 

ەڵ كردن این ایخود گێچ بە فەرماهبەراینکردن  ڕێزی كەوتيەوە ەل ێبدوور  وە فەرماهبەرایەیت  ەلابر کەص ێکی اكركردن ەلسەر هێياهەاكیەی : هۆیەم

 . بەرامبەرایناین جیااكری وتژیی بەاكرهێياین توهد
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 بەیش پێٌجەم

 ەوص تەاكین مامەەل كردن ەلگەل وەرگراین خزمەتگوزاریڕ

 

 -: وەرگری خزمەتگوزاریەاكن ڵمامەەل كردن ەلگە ەوصتیاهەی خوارەوە ەلڕێسا ڕبيەما و رماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەم فە : (١٦)دەدما

مامەڵە کردن   وییمێهاتوو  و  سەری بەاكرامەیی ڕاس پێردراوە ەل فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بە پێضكەش كردین ئەو خزمەتگوزارایهەی كە یەكەم :

  .  ڕێزگرتین تەواو ەلگەڵیان بە

خزمەتگوزارایهەی كە  ەلوسودمەهدبوو  پێٌاو خزمەتكردین ئەركەاكین ەل دەاكت بۆ بە جێ گەایهدین فەرماهبەری گض یت خۆی تەرخان : دووەم 

 زووترین اكت . ساكاڵاكهیان بە م داهەوەی  داوااكری واڵوە وە فەرماىگەكەیەوە الیەن پێضكەش دەكرێت ەل

 اكریپێضخستین اكری كەس ێك این جیاەوە ەل يو دوركەوت  یەكساین وەرگراین خزمەتگوزاری بە مامەڵەكردین فەرماهبەری گض یت ەلگەڵ سێ یەم : 

كەم  تەمەن ای خێزاهێك ایخود  عەصریەتێك  ای زمان ای ابوەڕ ایخود ئاین ای اتیفەگەری ای ئەهدام بون ەلوەلسەر بيەمای ڕەگەز این بری  كردن

 كردن . یەل ص ێوەاكین جیااكرایخود هەر ص ێوەیێكی تر  پۆست ای سەروەت و ساماینئەهدامی ای الیەىگریی س یایس ای 

و بەرژەوەهدیە  مافەاكین كەیس تر کردینالیەهێك بە ڕەچاو كەس ێك ای  ەڵایخود كۆمە ێکكەس   بەگەایهدین  زاین اگرتن ەلڕ خۆ بەدوور  چوارەم :

 . ڕەوااكین

 ایرمەیت پێویست بۆاین . و ون ەلسەر پێضكەش كردین  هاواكریو بۆ خاوەن پێداویستیە اتیبەتیەاكن وە سورگرىگی پێداهێكی  اتیبەت ب پێٌجەم :

ایسای مایف بەدەس هتێياین زاهیاری اكرا ەل  اوەاكن بە پضت بەسنت بەڕ گەانمەاكن و پەڵبە بیًیینڕێگەدان بەهەر كەس ێك بۆ چاوخضاهدن وە  صەصەم : 

 . هەرێم

اكیت هەس تاین بەاكری فەرماهبەرایەیت  ت ەلبەدەس یت دەكەوێ وەرگری خزمەتگوزاری كە خزیاین اتیبەت بە دزە پێٌەكردین زاهیاری كەیس و حەوتەم : 

     ئاماجنی انڕەوا ایخود  زاین پێگەایهدن . گرتن ەلبەاكرهێياین ئەم زاهیارایهە بۆڕا خۆ بەدوور وە

 

 بەیش صەصەم

 اگەایهدهەاكنڕ ە كردن ەلگەل ڵمامەئاصكرا كردن و هنێین پارێزی و  پابەهدبوون بە

 

 دۆس یەاكن و تۆمارەاكن و تەوە بەێ هەیە چاوخبض ێً هەركەس ێك ایخود الیەهێك بۆ  وە فەرماهبەرایەیت صەفافیەتەكردین اكر  چیيەیبي  :( ١٧ماددە)

وین بە و ین این پەیوەست بوبو ەلسەر هنێین  وئەگەر هیچ دەقێكی  ایسایی هەبو  انو كەریت گض یت ەلێاكرەاكن و ئەجنامەاكن ڕو  ەاكناكر ڕاوەاكن وپە

 . یبەیت اتكەاكنژایین ات

یەک کە بە ی یگری دەاكت ەل دزەکردین هەر زاهیار ڕ ە یەاكن وی یە كەس ی ێزگرتین اتیبەمتەهدڕ بە فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت : یەكەم : (١٨)دەدما

بەاكر هەهێياین ایخود كۆپێی هەكردن ای  وە پاش تەواو بوین  رسوص یت خۆی هنێًیە ایخود زاهیاری کەیس ەل ماوەی خزمەیت دا این

وە بە پضت بەسنت بەو دەقاهەی ەل  جێ گەایهدین اكری فەرماهبەرایەیتچوارچێوەی بە ك تەهنا ەلبردین هەر زاهیاریەهەگواستٌەوەی ای الهە

 .هاتووە  دان این پەیڕەوەاكن و ڕێامنییەاكن ایسااك
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رنێت تەهنا بەپضت ببە هنێین دا ینۆرت ئەمیکاو ایخود گەی هورسڵود بەایخمێيت ۆ یۆک ێاكر ای برایر ای دڕگەانمە ای ڵهیچ فەرمان ای بەانبێت  دووەم :

 .اكیت گومان بەهنێین داانىرێت  ەل ، وە وون ەل ایساداڕ بە دەقێكی  هەبێت بەسنت

ەاكن یپس پۆرچاودێریە یيەوە این ڵ ەهەاكین مێكۆ ی بە الیڵانویدا  اتواین گەهدە هەر اتواهێك ەل دان ەل ڵفەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەهەوا سێ یەم :

 . بێت ی خۆیشئەگەر بەێب ئاصكرا كردین انس يامە تەانهەت زاین ، ی پێێ هەراكت كە

و كەس یەاكن كە دەكەوێتە  هنێین پێویس تە بۆ گرێًیت كردین پاراستین زاهیاری دەس تێت بەو هەىگاواهەی كەڵفەرماهبەری گض یت هە : (١٩)ەددما

ێگە ڕئاصكراكردین تەهنا بە و دەس تاكری كردن  رهێياین وبەاكژی بزربون ایخود بەدەست هێياین و پاراستین دێاكرەاكین ڕ ڕێگای ئەمەش ەل بەردەس یت

 ە .وپێداهێک هەبێت کە بە ایسا دەرچو 

  فەرمی كەەیکمێيتۆ كۆ ك ای دردین ایخود دەرخستین هەر زاهیاریەئاصكرا ك ێگری كردن ەلڕ ەل خۆی بەدوور دەگرێتفەرماهبەری گض یت  : (٦١)ەدماد

  هتێياین .بەدەس    ایسەیركردین ای وكردهەوەیاڵب ێگا پێێ دراوە بەپێویس تە ایخود ڕ

خێزاین تەهنا ەل س يوری پێویست بۆ کۆکردهەوەی  كۆكردهەوەی هەر زاهیاریەكی  كەیس ایەل  خۆی بەدوور دەگرێتفەرماهبەری گض یت  : (٦١)ەدماد

  ەکەی.یڕەلس يوری پس پۆ  ایەیتاكرەكەی ایخود چاالكی فەرماهبەر  بەاكرهێياین تەهنا پەیوەست بێت بەی ایخود ەوەكۆكرده دەبێت مەبەست ەلە و زاهیاری

 

وە كەیس ًێت بێ  دەس یتئاساین بە اكیت پێویست بە ەلکە بتواهێت ك بپارێزێت ێگایەڕزاهیاری كەیس بەیدار دەبێت فەرماهبەری پەیوەهد : (٦٦)ددەما

 . ڕاس تکردهەوەی باكتاكریکردین و ت ای کۆپیەیک مێ وەربگرێت و داوای دەس پیاخبض ێًێتەوەچاوی بتواێن  پەیوەهدیدار

یە هیچ مێدواهێك  این پۆس یت وەزیر بەسەرەوە این ئەواهەی ەلو پەلیەدان ، فەرماهبەری گض یت بۆی ه   ەلاڵجگە ەلبەرپرساین اب : یەكەم :( ٦٣)ماددە

الیەن ئەو  وون ەلڕ ێگەپێداهێكی ڕ تەهنا بە اكری فەرماهبەرایەتیەكەی بدات  كە پەیوەهدی داربێت بەاگەایهدهەاكهەوە ئەجنام ڕ  ك ەلچاوپێكەوتيە

اگەایهدن باكت و مێدوان ڕ  ڵە ەلگەڵانو فەرماىگەكەی ، جگە ەلمە فەرماهبەری گض یت دەتواهێت مامە دەسەالتەی هەیە ەل بەرپرسەی كە ئەو

  . اكرەاكین فەرماهبەرایەتیەكەی ەبێت بەكە پەیوەهدی ههەر اببەتێك  بدات ەلو چاوپێكەوتن ئەجنام 

او بۆچوین رە گضتیەاكن اتكو بتواىن ەلوێوە ڕ فەراهەم كردین سەكۆی انوخۆیی بۆ فەرماهبە فەرماىگە دەس پێضخەری دەاكت ەل دۆزیيەوە و دووەم :

 .وو خبەهەڕ  یانو س یاسەتەاكه  سرتاتیجی پالیناكرەاكهیان و  اكری تێدا دەكەن وە الیەانهەی كە خۆاین ەلسەر ئەو

 بەیش حەوتەم

 ەاكن و چااڵكی س یایس و وەرگرتین دایرییەاكنیهاودژبووین بەرژەوەهدی 

ێوەبەری ڕاس تەوخۆی ڕڕووداین كتوپڕ بە اكتێك فەرماهبەری گض یت كەوتە انو ابرودۆیخ هاودژبووین بەرژەوەهدییەاكن این ترسا ەل ( : یەكەم :٦٤ماددە)

ژێر ڕۆص يایی رسوصت و ابرودۆیخ  بەر ەل صوێین پێویست بگرێتە واس تەوخۆ پێویس تە ڕێڕ ێوەبەری بەڕمێ ئاگادار دەاكتەوە وە ەلسەر 

 وست بووە .ئەم هاودژبوهەی کە در 

یە ی بەرژەوەهد هوورساو ەل خۆی بەاس تەو ڕ ی بەرپریس ەئاگاداركردهەو فەرماهبەری گض یت ەلگەڵ دەست بەاكربووین هەڵدەس تێت بە دووەم : 

 .اتیبەتیەاكین كە دەكرێت هاودژبوون دروست باكت  ەلگەڵ ئەركەاكین فەرماهبەرایەتیەكەی 
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ی دروست باكت ەلگەڵ ئەركەاكین هاودژاكرێك این پیضەیەك كە  هەر خۆی بەدوور ڕادەگرێت ەلفەرماهبەری گض یت  ( :٦٥ماددە)

هەس یت  اكرێك این ئەركێك كە هەداین هەر ە بە بەرامبەر بێت این ێب بەرامبەر وە پابەهد ئەبێت بە ئەجنامکاین پیضە کەاكرە جا فەرماهبەرایەتیەکەی

 .ئەوەی ال دروست باكت كە هاودژبووین بەرژەوەهدی تێدایە 

 ەل فەرماهبەراین گض یت دەاكت دایریكراو ەلچیيێكی  ڕێگری ەل و ایسااكن كە ەچاوكردین جێ بەجێ كردین حومكەاكین دەس تورڕەلگەڵ  : (٦٦ماددە)

 -: فەرماهبەری گض یت پابەهد دەبێت بەماهەی خوارەوە ، كی و اكری س یایس این حزیبچااڵ

مامەڵە ەلگەڵ فەرماىگەكەی دەكەن و  كیە س یایس و بۆچووهەاكین اكرهەاكتە سەر مامتهەی ئەو كەساهەی كەچااڵ گرێًیت ئەوە دەدات كە : یەكەم

و  ص ێوەیەكی بێالیەینە جێ بەجێ كردین ئەركەاكین بسەر تواانی ەل ئەو بەرپرس یاهە ەلکە اهەی فەرماهبەر  و هاوپیضەاكین و ئەو بەرپرسەاكین

 اببەتیاهە .  

بەهیچ ێت هەڵسێت انب  ەو ی حزیب این س یایسبەرژەوەهدییەكفەرماهبەرایەتیەكەی بۆ بەدەست هێياین  صوێینقۆزتيەوەی  انبێت هەڵسێ بە : دووەم

و ماڵی گض یت  موڵکبەاكرهێيان این قۆزتيەوەی  انبێت هەڵسێ بە وە اكیت دەوامی فەرمی انو صوێيە فەرمیەاكن این ەل چااڵكیەكی س یایس ەل

 . بۆ بەرژەوەهدی چااڵكی س یایس این حزیب این بۆ مەبەس یت ابىگەصەی هەڵژباردن

 . اببەتیاهە و دوور ەل بریوڕای س یایس و الیەىگری حزیب بێالیەن وەكی جێ بە جێ كردین ئەركەاكین فەرماهبەرێیت بەص ێوەی : سێ یەم

ەهدی صوێین متهۆاكری اتیبە ێگری دەكەن ەلم اكرە بەڕەل ئەجنامداین چااڵكی س یایس این حزیب پاڵپضت بەو ایساایهەی  خۆ بەدوور ڕاگرتن : چوارەم

 . تیەكەیایەفەرماهبەر 

 قۆزتيەوەی پۆس تەكەی این ئەركەاكین این دەسەاڵتەاكین این ئەو پەیوەهدییە كەسییاهەی كە هەڵسێت بە گض یت انبێت فەرماهبەر : یەكەم:  (٦٧ماددە)

ك این بۆ بەدەست هێياین هەر خزمەت زایهێكردووە بەاكربێًێت  بۆ دوورخستٌەوەی  بەهۆی اكر و پەلوپایەی فەرماهبەرایەیت دروس یت

ئەهداماین  ك ەلێهەر یەك ك این دایرییەك بۆ بەرژەوەهدی كەیس خۆی این خێزاهەكەی این ەقەرزك این ەسوودك این ەابص یك این گوزاریە

 .پەیوەهدیەكی بەهێزی پێوە هەیە  ك كەێهەر كەس  خێزاهەكەی این 

بە وەرگرتین هەر دایریەك این چبيە میواهداری این هەر خزمەت  ڵسێهە انبێتئەهداماین خێزاهەكەی  ك ەلێیەك فەرماهبەری گض یت این  : دووەم

ص ێوەیەكی اببەتیاهە  كردهیان بە بەجێ اكریگەری دروست باكت ەلسەر ئەركەاكین و جێ گوزاریەك كە فەرماهبەری گض یت خباتە دۆخێكەوە كە

 . تێكەوە كە پەیوەهدی بە ئەركەاكهیەوە هەیەبەاب بەبێت  پابەهد ایرەاكین و انچاری باكت كەڕاین دەكرێت اكریگەری دروست باكت ەلسەر ب

 وەرگرتین هەر دایرییەك كە ( رۆژ ەل٣١ێكەویت )ڕ اس تەوخۆی ەلڕ ێوەبەری ڕبە فەرماهبەری گض یت دەبێت ڕوون كردهەوەی تەواو بدات بە : سێ یەم

وە ئەگەر ئەو دایریە  پێوەیی بەخض یوە و رسوص یت پەیوەهدی ەوە كێ دایریەك هەزار دیيارسەد ( ١١١١١١بەهاكەی زایتر بێت ەل )

 ی خۆی مێ ئاگادار دەاكتەوەوێوەبەری سەروڕاس تەوخۆ بەڕ ئەوا بەرێوەبەری  هەزار دیيارپێٌج سەد ( ٥١١١١١بوو ەل ) بەهاكەی زایتر

 . پێویس تە دەس تەی دەس پاكی هەرێمی مێ ئاگادار بكرێتەوە ملیۆن دیياریەک ( ١١١١١١١وە ئەگەر زایتر  بوو ەل )

هوێيەرایەیت هەرێم این هەر  چوار چێوەی چااڵكیەكی فەرمی بە ك وەربگرێت ەلضەی بەخض دەكرێت فەرماهبەری گض یت هەر دایرییەك این  : چوارەم

 . یت هەرێمادەس یت باكتەوە بۆ ئەوەی ببێتە موڵكی گەجنیيەی گض ڕ وە پێویس تە  الیەهێكی فەرمی تر

 

ڕیالكم كردن بۆ بەرهەمێك این خزمەت  پایەكەی بەاكر بێًێت ەل و این پەل این دەسەاڵتەکەی فەرماهبەری گض یت انبێت پۆس تەكەی ( :٦٨)ماددە

 . یەكەیایەت بەص ێك هەبێت ەلئەركە فەرماهبەر  گوزاریەك كە
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 بەیش هەص تەم

 ێوەبردین موڵک و ماڵی گض یتڕەوص تەاكین بەڕ

 

كێفی خۆی ڕ ەل ژێر  پاراستین سەرجەم موڵك و ماڵ و داهات و زاهیارییە فەرمیەاكن كە بە پێویس تە ەلسەر فەرماهبەری گض یت هەڵسێ( : ٦٩)ماددە

ەل بەاكرهێياین بۆ مەبەس یت بەرژەوەهدی كەیس خۆی این بەدەر  خۆی بە دوور ڕابگرێتوە  ژێر مامەڵە پێكردن این مامەڵە بۆ پێكردین دابێت این  ەل

 . وون و بەص یوەی هوورساو ئەو اكرە باكتڕ س يوری ایسا این بە پاڵپضت بە راس پاردهێكی  تەهنا ەل ، كراوە دایر اكراهەی كە ەلو

 

انوبردن این زاین گەایهدن این خراپ بەاكرهێياین داهات و موڵك و ماڵە فەرمیەاكن این موڵك  ەل هەڵسێت بەانبێت فەرماهبەری گض یت  ( :٣١)ماددە

 . رتاین هەركەس ێكی  بەرپرسەكەی این هاوپیضەاكین یو ماڵ

 

 فۆن ەلتەەلرهێت و ەئەمیكرتۆین و كۆمپیوتەر و ئیًت پۆس یتو  ئامرازەاكین پەیوەهدیە فەرمیەاكنهۆاكر و فەرماهبەری گض یت گضت  ( :٣١)ماددە

 . ایی كردین ئەركەاكین فەرماهبەرایەیتڕ ێيێت بۆ بەاكردس يووری پێویست 

 بەیش هۆیەم

 صكۆمەهدی پیضەی فەرماهبەرایەیت گض یت پارێزگاری كردن ەل

یەیت ابەها سەرەكیەاكین فەرماهبەر  پابەهدبوون بە میاهەی پارێزگاری باكت ەل صكۆمەهدی پیضەیی ەلپێویس تە ەلسەری فەرماهبەری گض یت  :( ٣٦ماددە)

 . اكتێكداهەموو  ەفتاری كۆمەاڵیەیت و ەلڕماوەی ژایین ئاسایی خۆی و  گض یت ەل

باكت وە  ێك و پێك ەلبەرڕبەرگ بەص ێوەیەكی گوجناو و  و جل وە گض یت خۆیڕوواكری  ەلدەاكت فەرماهبەری گض یت پارێزگاری  : (٣٣ماددە) 

حەزی بەص ێوەیەك گوجناو بێت ەلگەڵ پێداویستیەاكین ،  مێدەاكت اكری باكت كە الیەن و صوێيەشوواكری خۆیی و ئەو ڕ انوابىگ و ەل پارێزگاری 

 . یەیت و ایسا و هەریتە پەسەهدەاكین كۆمەڵگااگض یت و فەرماهبەر 

 

 بەیش دەیەم

 ئەركەاكین فەرماىگە بەرامبەر فەرماهبەراین

تەاكن و وەزارەتەاكن و دەس تە سەربەخۆاكن و الیەهە هەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت و اڵپێویس تە اكرگێرییە فەرمیەاكین هەموو دەسە ( :٣٤ماددەی)

جێبەجێكردین س یاسەتەاكن و بەهااكین فەرماهبەرایەیت گض یت ، وە ماف و  اس یت و دروس یت بن ەلڕ حكومەتە خۆجێییەاكن جێگای دادپەروەری و 

 -:دین گوجناواین بۆ تەرخان بکەن  بەپێێی  ئەماهەی خوارەوە كی اكركر ژیيگەیەئمیتیازایت فەرماهبەرە گضتیەاكن بپارێزن و 

تێگەیضتین بيەما  هەوەاین ەلوبو  ل  وێاكرەاكن بۆ ئاص ياكردین فەرماهبەران و چاو خضاهدهەوەاین و قو ڕضخەری و ێ پ  جێبەجێكردین دەست یەكەم :

ەوص یت بەرز  ئەركێكی و ڕابگەیێرنێ كەوا خو ڕ وە پێیان  پێێی بيەمااكنەوصتیەاكین فەرماهبەرایەیت گض یت و رسوص یت پابەهدبوهەکەاین بە ڕ

 ەتیە ەل چوارچێوەی فەرماهبەرایەیت گض یت .ڕبيە

 كی دروست و دادپەروەراهە بەێب هیچ جیااكریکردهێکی ێب بیاهوو .ەگضت فەرماهبەراین گض یت بەص ێوەی ڵەكردن ەلگەڵمامە دووەم :
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ەیت و پێداویس یت ڕجۆرێك داوااكرییە بيە فەراهەم بێت بە ئاسایش و دادپەروەری و تەهدروس یتیدا تیا دروست كردین كەص ێكی اكركردن كە سێ یەم :

 بێًێت . و ئاماجنەاكهیان بەدی

بۆ فەرماهبەراین گض یت بۆ بەژداریكردن ەلو پێضًیاراهەی پەیوەهدیدارن  داهێيان وە دابیٌكردین هەڵهاهداین گیاین دەست پێضخەری كردن و  چوارەم :

 ەل كەص ێكی مامتهەی ئاموگۆرپێكراو وە تێگەیضتین هاوبەش .خزمەتەاكن و بەرەوپێش بردین اكر ردین بە ابصرتك

و ئاماجنەاكن و دەست خستٌە سەر ئەاتوتوێكردین  پێٌاوفەرماهبەراین گض یت ەل  یەكگەیضنت و وپەیوەهدی كراوە ەلهێوانهاهداین بە  پێٌجەم :

 ئەجنام گەایهدین ئەركە فەرماهبەرایەتیەاكهیان وە اكركردن  ەلسەر دۆزیيەوەی چارەسەری گوجناو بۆاین . بەربەس تاهەی كە دێتە پێض یان ەلاكیت بە

وە مافیض یان ەل  مۆڵەتو سودمەهدبوون ەل پەل بەرز كردهەوە ەاكهیان وە مافیان ەل پێش خسنت و ڵگرێًیت كردین مافەاكهیان ەل مووچە و دەرما صەصەم :

 ەسەهدهەوە بێتەوە .ڵێاكری دەمارگریی  این  تۆ ڕبەرامبەر الیەین پەیوەهدی دار ێب ئەوەی دووچاری  مێدان ەل  و اتهەاڵپێضكەصكردین ساك

 

 بەیش ایىزەهەم

 اكنییەحومكە گض یت و کۆات

 سەر ەل فەرماهبەرە گضتیەاكن ،ەفتاری پیضەیی  بۆ هەموو ڕپیاانن بە بيەمااكین  ێامنییاهە دادەىرێ بە ژێدەرێکی بيەرەیت ەل دانڕئەم  ( :٣٥ماددەی)

ەوص یت ڕوەفتاری پیضەیی و خو ڕبۆ  دابيێتوەزارەت  این دەس تە سەربەخۆاكن این الیەهە هەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت پێویس تە پێوەر  هەموو

ەل دەس تەی  صەفافیەتو  اكر بەپێێی رسوص یت اكرەكەی ، بە هەماهەىگی كردن ەلگەل فەرماىگەی خۆپاراسنتوردكی گض یت بەص ێوەیە فەرماهبەرایەیت

 هەرێمی كوردس تان . دەستپاكی ەل

ێامنییە بە پێێی ئەو ڕێن دان بە پابەهدبووین بە حومكەاكین ئەم ڵ فەرماهبەری گض یت دەكەن  ەلسەر بە فەرماىگە گضتیەاكین هەرێم واژوو بە( : ٣٦ماددەی)

 دەگریێت ەلانو دۆس یەی كەیس فەرماهبەرەكە .ڵوە هە منوهەیە كە دەس تەی دەستپاكی ەل هەرێمی كوردس تان ئامادەی دەاكت

اكیت سەرپێچی كردین بيەمااكین رەفتاری  ەل ،ەتە ڵ فەرماهبەراین دەو ردینفەرماهبەری گض یت کە ملکەچی ایسای بەرزەفتک ( : یەكەم :٣٧ماددەی)

دەیق ەلسەر هاتووە ەتدا ڵفەرماهبەراین دەو ردین بەرزەفتكبە یەكێك ەلو زساایهەی كە ەل ایسای زسا دەدرێت ێامنییەدا هاتووە ڕپیضەیی کە ەلم 

 و رسوصت و ابرودۆیخ سەرپێچیەكە . قەابرەۆص يایی ڕ ژێر  ەل هەرێم ەل و اكرپێکراوە

اكیت سەرپێچی كردین  ەل سەراین جێبەجێ انکرێت ەلەت ڵ فەرماهبەراین دەو دینر بەرزەفتك ایسای حومكەاكینفەرماهبەرە گضتیاهەی كە  ئەو دووەم :

 .مێپرسیٌەوەاین ەلگەڵ دەکرێت كە ملكەچن بۆی  ەیاتیبەت ئەو بيەمابە پێێی ڕێامنییە بەهدەاكین ئەم 

ەلسەر ێامنییە و جێبەجێكردین بە وردی و اكرامەیی و مێهاتوویی ، وە ڕسەیركردین بەهدەاكین ئەم فەرماهبەری گض یت پابەهدە بە  ( :٣٨ماددەی)

 ەزارەتەاكن و الیەهەاكین هەبەسرتاو بە وەزارەت و دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆجێیەاكهە هەڵسن بە ئەجنامداین دەس پێضخەریتەاكن و ودەسەاڵ

بە حومكەاكین ئەم ێاكرەاكن بۆ گرێًیت تێگەیضنت و پابەهدبوین فەرماهبەران ڕێامنییە و داانین ڕ وكردهەوەی و گض تاهدین و صلۆەەكردین حومكەاكین ئەماڵبۆ ب

 ێامنییە .ڕ

ەل وكردهەوەی ۆژ ەل باڵصەست ڕ ( ٦١بووین  )ڕ ۆژانمەی فەرمی وە بە بەراكر دادەىرێ پاش تێپەڕ  و دەكرێتەوە ەلێامنییاهە باڵڕئەم  ( :٣٩)یماددە

 .ڕۆژانمەی وەقائیعی کوردس تان 


